
Modellflygklubben bjuder in till öppet fält  

 
Modellflygplan finns i all storlekar. Från riktigt stora på 12 kg till mycket små plan. Foto: Hanna Dockson 

På lördag kommer det att finnas möjlighet att få en inblick i modellflygens värld när föreningen öppnar upp 

för allmän visning på öppet fält öster om tomatodlingen. Flygklubben har över 75 år på nacken, men 

intresset för modellflygplan växer för varje år. – Modellflyg är en hobby som tilltalar alla åldrar eftersom 

både unga och gamla gillar flyg. I dag har klubben 40 medlemmar. Den äldsta är 85 år och den yngsta är 14 

år, säger Jonny Gullberg ordförande för Trelleborgs modellflyg.  

Det finns ingen ålder som bedöms vara särskilt lämplig för att börja flyga modellflyg, men det finns en 

särskild utbildning som man måste gå för att få flyga modellflyg helt på egen hand. För den som vill känna 

på att flyga ändå finns ett alternativ.  

– Termen heter dubbelkommando och innebär att istället för en sändare så använder man två sändare vid 

själva flygtillfället. Den mer rutinerade piloten tar upp planet på höjd och när det är uppe så får nybörjaren ta 

över och testa på att flyga själv. Den rutinerade piloten kan alltid gå in och rädda upp planet om det ser ut 

som att det är på väg att störta, säger Jonny Gullberg. 

Modellflyg är inte bara en hobby utan det anordnas även många tävlingar. I helgen kommer det dock inte att 

vara någon tävling utan det kommer endast att vara öppet fält som innebär att klubbens medlemmar kommer 

att visa upp sina plan.  

– Vi vill att våra besökare ska få en möjlighet att både kunna se och känna på planen som vi flyger. Utöver 

våra riktiga modellplan kommer vi även att ha en simulator där besökarna kan få testa på att flyga alla typer 

av plan, säger Jonny Gullberg. 

 



 

 
Foto: Hanna Dockson 

Oliver Lindgren är yngst i klubben. Här tillsammans med Knut Strid som med sina 85 år är äldst.  

 

 

 
Klubbens medlemmar ser fram emot att få visa upp sina plan på lördag     Foto: Hanna Dockson 
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